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Comunicação de Operações e Posições com o Exterior - Questões Frequentes 

 

A. ENQUADRAMENTO 

A1. A comunicação de operações e posições com o exterior é obrigatória? 

Sim, é obrigatória ao abrigo da Instrução nº 27/2012, de 17 de setembro, alterada pelas 
Instruções nº 56/2012, de 28 de dezembro e 3/2013, de 27 de fevereiro. 

Todas as pessoas coletivas residentes em Portugal, ou que nele exerçam a sua atividade, que 
efetuem operações económicas ou financeiras com o exterior ou que realizem operações 
cambiais, num total anual igual ou superior a 100 000 euros, estão isentas de efetuar esta 
comunicação desde que não efetuem num determinado mês operações económicas ou 
financeiras com o exterior igual ou superior a 100 000 euros. 

 

A2. Quem devo contactar em caso de dúvidas no reporte? 

Para qualquer assunto relacionado com as Estatísticas de Operações e Posições com o 
Exterior, o contacto com o Banco de Portugal deverá ser efetuado através do endereço 
ddebp.reporte@bportugal.pt ou pelo telefone 213 130 450. 
 

A3. Qual o calendário (periodicidade e prazos) de reporte? 

 
O reporte é mensal, respeitando os prazos máximos de receção da informação no Banco de 
Portugal (ver quadro acima). 
Em cada ano, o calendário com a concretização destes prazos é disponibilizado em 
………………….. 

 

A4. Como comunicar as operações e posições com o exterior? 

O reporte da informação deverá ser efetuado por transmissão eletrónica, através da Área da 
Empresa ou do BPnet, numa das seguintes formas (complementares): 
 
1) Utilizando a Aplicação de Recolha disponibilizada na Área de Empresa, podendo, 
cumulativamente: 
a. Importar e validar um ficheiro de dados (previamente criado); 
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b. Preencher o formulário de reporte de COPE; 
c. Editar informação de liquidações (pagamentos e recebimentos) previamente disponibilizada 
por instituições do sistema bancário residente (as COL), complementando-a com a necessária 
informação estatística de forma a criar a COPE; 
d. Submeter a informação ao Banco de Portugal. 
 
2) Fazendo o upload de um ficheiro com a informação a reportar, através da opção 
transferência de ficheiros. 
Para um mesmo período de referência poderão ser efetuados vários envios de informação, os 
quais serão tratados de forma cumulativa. 

 

B. ENTIDADES ABRANGIDAS E APLICAÇÃO DO LIMIAR 

B1. Quem está abrangido pelo reporte de COPE? 

Estão abrangidas todas as pessoas coletivas residentes em Portugal, ou que nele exerçam a 
sua atividade, que efetuem operações económicas ou financeiras com o exterior ou que 
realizem operações cambiais. 
  
Estão isentas as entidades que apresentem um total anual de operações económicas e 
financeiras com o exterior inferior a 100 000 euros, considerando o total de entradas e de 
saídas. 
Contudo, entidades que iniciem atividade ao longo do ano corrente, ou que estejam 
abrangidas pela isenção acima referida, e que apresentem num determinado mês um total de 
operações com o exterior igual ou superior a 100 000 euros devem iniciar o reporte num 
prazo de quatro meses. 
 

B2. Os particulares estão abrangidos pelo reporte? 

Não. As pessoas singulares estão isentas de reporte (alteração introduzida pela Instrução n.º 
3/2013). 
 

B3. Os empresários em nome individual (ENI) estão abrangidos pelo reporte? 

Os ENI enquadram-se no conceito de pessoa singular pelo que estão isentos deste reporte 
(alteração introduzida pela Instrução n.º 3/2013. 

 

B4. As instituições religiosas e outras instituições sem fins lucrativos estão abrangidas 
pelo reporte? 

Estas instituições enquadram-se no conceito de pessoa coletiva pelo que estão abrangidas 
pelo reporte de COPE, desde que, em termos de limiar, reúnam as condições referidas no 
ponto B1. 

 

B5. Como é apurado o limiar de isenção de 100 000 euros? 

Para o valor a considerar na aplicação do limiar concorre o total de operações efetuadas com 
não residentes, cobertas pela Instrução nº 27/2012, entre janeiro e dezembro de um 
determinado ano, devendo ser somadas as operações de entrada  e saída. As posições (saldos 
em final de período) não são consideradas para efeitos deste apuramento. 
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Nos casos em que uma entidade apresente operações num determinado mês (total de 
entradas e saídas) superiores a 100 000 euros, deixa igualmente de estar isenta, devendo 
começar a reportar no prazo de quatro meses.  

 

B6. O Banco de Portugal informa as empresas se estas se encontram acima ou abaixo do 
limiar? 

Não. Cada empresa é responsável pela sua própria avaliação. Contudo, se através dos 
mecanismos de controlo de qualidade implementados houver a suspeita de que determinada 
entidade se encontra acima do limiar, não estando a reportar, a mesma será contactada. 

 

B7. No caso de uma empresa estar abaixo do limiar precisa de comunicar ao Banco de 
Portugal que no ano anterior não atingiu os 100 000 euros? 

Não. 
 
 

C. ÂMBITO DE REPORTE E CONCEITOS BÁSICOS 

C1. O que é uma COPE? 

COPE (acrónico para Comunicação de Operações e Posições face ao Exterior) são operações 
com o exterior e posições face a entidades não residentes efetuadas/apresentadas pela 
própria entidade. Devem ser comunicadas as operações intermediadas pelo sistema bancário 
residente, as efetuadas diretamente com entidades não residentes através de contas externas 
ou contas de compensação, assim como as operações no âmbito de contas correntes. São 
também consideradas, no âmbito deste reporte, as posições relativas a empréstimos, créditos 
comerciais ou depósitos do/no exterior, registadas em final de período. 
 

C2. O que é uma COL? 

COL (acrónico para Comunicação de Operações de Liquidação) são operações comunicadas 
pelo sistema bancário residente por conta de clientes. Devem ser comunicadas as liquidações 
com o exterior efetuadas por conta de clientes, singulares e coletivos, residentes e operações 
por conta de clientes, singulares e coletivos, não residentes. Esta informação deverá ser 
comunicada numa base operação a operação, sem indicação de qualquer classificação 
estatística.  
 
As COL são disponibilizadas às empresas, para consulta ou utilização para efeito de criação de 
COPE, através da Aplicação de Recolha disponibilizada na Área de Empresa. 
 

C3. O que é que cada empresa tem de reportar? 

Genericamente, até ao 15º dia útil de cada mês, e por referência ao mês anterior, cada 
empresa tem de reportar: 

• COPE de posições relativas aos saldos abertos na contabilidade em final de mês, relativos 
a depósitos, empréstimos e créditos comerciais (contas a receber/pagar de 
clientes/fornecedores não residentes). 

• COPE de operações (entradas e saídas) para os recebimentos e pagamentos registados no 
mês. 
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• COPE de operações (entradas e saídas) para os movimentos registados na contabilidade 
sem movimentação de conta. 

• COPE de operações (entradas e saídas) para as faturas emitidas e recebidas no âmbito de 
contas de compensação. 

Os hotéis e empreendimentos turísticos, e somente para as operações relacionadas com o 
turismo, devem reportar: 

• COPE de operações (entradas) relativas a receitas provenientes de clientes não residentes 
que usufruíram dos seus serviços durante aquele mês. 

As agências de viagem, e para as operações relacionadas com o turismo, devem reportar: 

• COPE de operações (entradas) relativas a serviços vendidos a clientes residentes, no 
âmbito de viagens com destino a outros países que não Portugal (outgoing). 

• COPE de operações (entradas) relativas a serviços vendidos a clientes não residentes, no 
âmbito de viagens com destino a Portugal (incoming). 
 

C4. O envio de COL deverá ser feito somente por bancos ou também por empresas 
financeiras? 

O envio de COL deverá ser feito somente por bancos. 
 

C5. O que se entende por entidade residente em Portugal? 

Uma entidade é residente em Portugal na medida em que tem o seu centro de interesse 
económico no país, i.e., detém em Portugal um estabelecimento estável a partir do qual 
realiza atividades económicas, normalmente por um período de tempo relevante (superior a 
um ano). 

Consideram-se agentes económicos não residentes aqueles cujo centro de interesse 
económico é fora de Portugal, ou que operam dentro deste apenas numa base temporária 
(por regra, menos de um ano). São também considerados não residentes as embaixadas e 
consulados de outros países, situados em Portugal, bem como os organismos internacionais. 

 

C6. Empresas pertencentes a grupos económicos com sede em Portugal são 
consideradas residentes ou não residentes? 

O critério relevante é o de centro de interesse económico e não o da localização da sede do 
grupo (c.f. resposta à questãoC5). 

Desta forma, por exemplo, sucursais e filiais de empresas portuguesas localizadas fora de 
Portugal devem ser consideradas não residentes. 

 

C7. Entidades estrangeiras com NIF português começado por 9 são consideradas 
residentes ou não residentes? 

O facto do NIF começar por 9 não caracteriza a residência da entidade, existindo as duas 
situações. Deve ser por isso, caso a caso, avaliada a residência de acordo com o ponto C5.  

C8. Uma empresa não residente mas com NIF português é considerada residente ou não 
residente? 

Estas situações ocorrem normalmente por motivos fiscais, para evitar a dupla tributação. Para 
todos os efeitos estas empresas são não residentes. 
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C9. As entidades localizadas na Zona Franca da Madeira (ZFM) são consideradas 
residentes ou não residentes? 

As entidades localizadas na ZFM são residentes.  

 

C10. As embaixadas e a base militar das Lajes são considerados residentes ou não 
residentes? 

As embaixadas localizadas em Portugal, assim como a base militar das Lajes, e outros enclaves 
territoriais, são não residentes. 

 

C11. Qual o momento do registo: faturação ou liquidação? 

Em geral, o reporte das operações (entradas e saídas) deve ser realizado no momento da sua 
liquidação – recebimento ou pagamento.  

Contudo, as operações realizadas no âmbito das contas de compensação/contas correntes ou 
sem movimentação de conta devem ser reportadas quando reconhecidas na contabilidade, o 
que geralmente coincide com o momento da faturação. 

O reporte de posições deve ser feito quando estas são reconhecidas em balanço. No caso das 
posições de créditos comerciais obtidos (N2***) e concedidos (N1***), tal acontece desde 
momento da faturação e até à respetiva liquidação. 

 

C12. Qual a data de referência a considerar no reporte das COPE quando há uma 
diferença entre a data-valor considerada pelo banco (nas COL) e a data considerada 
na contabilidade da empresa? 

Ambas as datas podem ser consideradas, mas por princípio deve ser seguida a data 
considerada na contabilidade da empresa. 

 

C13. Posso e/ou devo reportar operações financeiras sem reflexo nas liquidações 
bancárias? 

Sim, pode/deve reportar operações financeiras sem reflexo em liquidações bancárias. 
 
São exemplos: 
- Comunicação de posições de empréstimos, depósitos e créditos comerciais. 
- Pagamentos/recebimentos em espécie. 
- Operações em contas correntes, internas e externas. 
 

C14. O que é uma conta de compensação? 

Uma conta de compensação resulta de um acordo entre duas ou mais entidades, 
materializada na existência de uma conta corrente entre elas, no âmbito da qual prestam 
sistemática e regularmente serviços entre si, agindo simultaneamente como cliente e 
fornecedor, havendo lugar a encontro de contas periódico, com eventual 
pagamento/recebimento. 
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C15. Como deve ser feito o reporte dos movimentos em contas de compensação? 

Os movimentos em contas de compensação devem ser reportados de acordo com o seguinte: 
• As faturas emitidas a clientes e recebidas de fornecedores durante um determinado mês 

devem ser reportadas com tipo de valor “E” ou “S”, tipo de conta “C” e código de 
classificação estatística de bens ou serviços (A****, B****, C**** ou D****). 

• Os acertos de contas, quando e se existirem, que impliquem uma liquidação (um 
pagamento ou recebimento), devem ser reportados pelo valor liquidado em tipo de 
valor “E” ou “S” e código de classificação estatística de liquidação de saldos de 
compensação (Z1040). 
 

C16. O reporte tem de ser feito fatura a fatura? 

Não, as operações e posições podem ser agregadas pelas suas características comuns. No caso 
das faturas, tal corresponde, genericamente, a agregar de acordo com o país de contraparte e 
o código estatístico. 

Por exemplo, as COPE de posição relativas a créditos comerciais, apenas terão de ser 
desagregadas por país, uma vez que o código de classificação estatística determina se se trata 
de um crédito comercial concedido ou obtido e se existe uma relação de grupo com o 
cliente/fornecedor. 

 

C17. É necessário classificar todas as operações comunicadas pelo banco (COL)? 

Não. Por um lado, a informação das COL é de apoio ao reporte, sendo a sua utilização deixada 
ao critério do reportante. Por outro lado, há situações em que poderá não existir ligação entre 
COL e COPE. Por exemplo, quando existe um pagamento a um fornecedor não residente, por 
transferência para uma conta que esse fornecedor detém junto do sistema bancário 
residente, poderá não existir COL, mas deverá ser reportada COPE. 

 

C18. Como deve ser feita a agregação de operações? 

As operações devem ser agregadas pelas suas características comuns (por exemplo, sentido, 
tipo de conta, país da contraparte, divisa, ou outras relevantes), sendo reportada uma COPE 
pelo agregado dos valores apurados com base naquelas características. 

Na Aplicação de Recolha, pode ser utilizada uma COL, editada e alterado o montante, ou pode 
ser criada uma COPE de raiz. 

 
D. OPERAÇÕES ESPECÍFICAS 

D1. Qual o meio de reporte a utilizar por uma sociedade gestora de patrimónios? 

Uma sociedade gestora de patrimónios poderá utilizar o BPnet ou a Área de Empresa. 
Contudo, a BPnet, mais direcionada para o sistema bancário, tem um custo associado e, por 
outro lado, a Área de Empresa disponibiliza a Aplicação de Recolha e um conjunto 
diversificado de documentação de apoio. 

 

D2. Como pode uma sociedade gestora fazer o reporte de informação relativa a fundos 
de investimento? 

A sociedade gestora poderá reportar as COPE relativas aos fundos de investimento 
identificando no NIPC 2º interveniente o NIF associado ao fundo a que dizem respeito as 
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operações. Esta será provavelmente a situação mais habitual. Contudo, caso o deseje, a 
comunicação de COPE pode ser delegada a terceiros através das funcionalidades de 
representatividade disponíveis. 

Tendo presente que habitualmente os fundos de investimento/sociedades gestoras estão 
inseridos em grupos financeiros que incluem normalmente um banco, há ainda a opção de 
delegar o reporte (de todas as operações ou de alguns segmentos) ao banco.  

A solução de reporte (quem reporta o quê) é da responsabilidade das entidades reportantes, 
devendo estas garantir que não há falhas de reporte ou duplicação de reporte. 

 

D3. O que devem reportar os estabelecimentos com venda ao público (por exemplo 
restaurantes, tabacarias e pequeno comércio) quando fazem vendas a não 
residentes ao balcão? 

Na medida em que não seja possível conhecer a residência do cliente, estas operações estão 
isentas de reporte. 
 
 

E. SANÇÕES 

E1. Existem sanções para quem não cumpra com esta Instrução? 

Sim. Estas estão estipuladas na Lei do Sistema Estatístico Nacional, no Decreto-Lei n.º 
295/2003e nos Regulamentos Comunitários. 

 

E2. As correções a períodos anteriores estão sujeitas a sanções? 

Cada empresa deve reportar de acordo com a melhor informação à data de reporte, 
procedendo, sempre que necessário, a correções a períodos anteriores. Neste 
enquadramento, as correções não são em geral sujeitas a sanções. Contudo, casos de 
correções sistemáticas e significativas a períodos anteriores, que indiciem a existência de dolo 
por parte da empresa, poderão ser alvo de sanções. 
 


	ENQUADRAMENTO
	A comunicação de operações e posições com o exterior é obrigatória?
	Quem devo contactar em caso de dúvidas no reporte?
	Qual o calendário (periodicidade e prazos) de reporte?
	Como comunicar as operações e posições com o exterior?

	ENTIDADES ABRANGIDAS E APLICAÇÃO DO LIMIAR
	Quem está abrangido pelo reporte de COPE?
	Os particulares estão abrangidos pelo reporte?
	Os empresários em nome individual (ENI) estão abrangidos pelo reporte?
	As instituições religiosas e outras instituições sem fins lucrativos estão abrangidas pelo reporte?
	Como é apurado o limiar de isenção de 100 000 euros?
	O Banco de Portugal informa as empresas se estas se encontram acima ou abaixo do limiar?
	No caso de uma empresa estar abaixo do limiar precisa de comunicar ao Banco de Portugal que no ano anterior não atingiu os 100 000 euros?

	ÂMBITO DE REPORTE E CONCEITOS BÁSICOS
	O que é uma COPE?
	O que é uma COL?
	O que é que cada empresa tem de reportar?
	O envio de COL deverá ser feito somente por bancos ou também por empresas financeiras?
	O que se entende por entidade residente em Portugal?
	Empresas pertencentes a grupos económicos com sede em Portugal são consideradas residentes ou não residentes?
	Entidades estrangeiras com NIF português começado por 9 são consideradas residentes ou não residentes?
	Uma empresa não residente mas com NIF português é considerada residente ou não residente?
	As entidades localizadas na Zona Franca da Madeira (ZFM) são consideradas residentes ou não residentes?
	As embaixadas e a base militar das Lajes são considerados residentes ou não residentes?
	Qual o momento do registo: faturação ou liquidação?
	Qual a data de referência a considerar no reporte das COPE quando há uma diferença entre a data-valor considerada pelo banco (nas COL) e a data considerada na contabilidade da empresa?
	Posso e/ou devo reportar operações financeiras sem reflexo nas liquidações bancárias?
	O que é uma conta de compensação?
	Como deve ser feito o reporte dos movimentos em contas de compensação?
	O reporte tem de ser feito fatura a fatura?
	É necessário classificar todas as operações comunicadas pelo banco (COL)?
	Como deve ser feita a agregação de operações?

	OPERAÇÕES ESPECÍFICAS
	Qual o meio de reporte a utilizar por uma sociedade gestora de patrimónios?
	Como pode uma sociedade gestora fazer o reporte de informação relativa a fundos de investimento?
	O que devem reportar os estabelecimentos com venda ao público (por exemplo restaurantes, tabacarias e pequeno comércio) quando fazem vendas a não residentes ao balcão?

	SANÇÕES
	Existem sanções para quem não cumpra com esta Instrução?
	As correções a períodos anteriores estão sujeitas a sanções?




